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Zestawy natryskowe z deszczowniami

Kąpiel pod prysznicem może być nie tylko szybka i orzeźwiająca, lecz także niezwykle relaksująca. Najlepiej spełni te
zadania zestaw natryskowy z deszczownią.

Duet „natrysk z deszczownią” jest optymalnym rozwiązaniem z wielu względów. Deszczownia, zwana też
deszczownicą, zapewni nam odpoczynek w przyjemnych kroplach, które masują skórę i wpływają kojąco na zmysły.
Gdy jednak zechcemy wziąć codzienną, szybką kąpiel bez moczenia włosów, skorzystamy z tradycyjnego natrysku.
Do przykładowej aranżacji w tonacji black&white projektant wybrał designerski czarny zestaw Rondo Black, pięknie
wyeksponowany na tle białych płytek. Ta efektowna armatura z powodzeniem pełni także funkcję dekoracyjną.
Deszczownia ma talerzową głowicę o średnicy 20 cm. Znajduje się na metalowym, przesuwnym drążku o długości 106
cm, na którym umieszczono też uchwyt na okrągłą słuchawkę prysznicową. Ustawienie rączki można dopasować do
wzrostu kąpiącej się osoby. Trzy funkcje natrysku pozwalają wybrać intensywność i rodzaj strumienia wody. System
easy clean zabezpiecza przed gromadzeniem się kamienia wapiennego na słuchawce. Regulowany rozstaw uchwytów
panelu ułatwia jego montaż. Zestawowi towarzyszy natryskowa bateria ścienna Algeo Black wyposażona w regulator
ceramiczny.
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Kompozycja w płytkach heksagonalnych jest propozycją dla miłośników zarówno relaksu w wannie, jak i pod
prysznicem. Wykorzystano tu zestaw Rondo Lux. Okrągła głowica deszczowni posiada średnicę 20 cm. Posadowiona
jest na metalowym drążku przesuwnym o długości 98,5 cm. Zamontowany na tym samym drążku uchwyt z
trzyfunkcyjną rączką prysznicową można ustawiać na dowolnej wysokości. Utrzymanie armatury w czystości ułatwia
system easy clean. Przydatnym dodatkiem jest zintegrowana z panelem prysznicowym praktyczna, płaska półka na
kosmetyki, także z regulacją mocowania. Do zestawu dobrano wannową baterię ścienną Ferro One z przełącznikiem
wanna/natrysk. Dzięki takiemu rozwiązaniu zaspokojone zostają potrzeby osoby preferującej szybkie mycie pod
prysznicem, relaks w przyjemnym, rozproszonym strumieniu wody płynącej z deszczowni, jak i dłuższy odpoczynek
podczas aromatycznej kąpieli w wannie.

Natrysk z deszczownią to również dobre rozwiązanie dla tych, którzy lubią zażywać kąpieli… słonecznych. Ulokowany
blisko tarasu i ogrodu zapewni przyjemną ochłodę w upalny dzień. O innej porze roku rewelacyjnie sprawdzi się za to
jako uzupełnienie ogrodowego spa z jacuzzi, sauny czy domowej groty solnej.
W kompozycji bez brodzika, ze szklanymi taflami zamiast kabiny i odpływem liniowym (Easy New) w podłodze,
projektant wykorzystał zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią Amiga VerdeLine. To nowoczesna armatura –
przede wszystkim ekologiczna i ekonomiczna – pozwalająca na ograniczenie zużycia wody nawet do 50 procent.
Oszczędność tę umożliwiają mechanizmy regulujące przepływ wody w deszczowni do 5,5 l/min, a w rączce natrysku
do 6,4 l/min. Na ekonomiczne gospodarowanie wodą wpływa też zastosowany system napowietrzania strumienia.
Utrzymanie armatury w czystości ułatwia system easy clean. Okrągła głowica deszczowni o średnicy 20 cm
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umieszczona jest na metalowym drążku przesuwnym o długości 98,5 cm. Przydatna okaże się półka na kosmetyki z
regulowanym mocowaniem. Do zestawu dopasowano ścienną baterię Alba VerdeLine z regulatorem ceramicznym.
Wykorzystano aranżacje z produktami marki Ferro.
FERRO
press box
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